ЕКСПЕДИЦИЈА "ТEИДE 2021."

Теиде је вулкан који се налази на острву Тенерифе (Канарска острва, Шпанија). Висок је
3.718 метара надморске висине што га чини навишим врхом у Шпанији, као и највишим
острвом у Атлантском океану.Такође је трећи по величини вулкана на свету из базе на
дну мора. Вулкан је још увек активан и своју последњу ерупцију имао је 1909. године.
Налази се у оквиру Националног парка Теиде, који је 2007. Унеско прогласио светском
баштином.
ПОЛАЗАК:крај фебруара 2021.године из Бањалуке.
ПОВРАТАК: feb./март 2021. године у Бањалуку.
СМЕШТАЈ: 5-7 ноћења у колективном смјештају
ПРЕВОЗ: Авионом са аеродрома Бањалука
Организација обухвата:
- Ноћење у колективним собама на острву , најмање пет ноћења.
- Превоз авиoном и ноћења између авиона.
- Организационе трошкове, дозвола за пењање на Теиде, путно осигурње, организација,
планинарске водиче, поклон савеза: маице и качкете.
Организација не обухвата:
Исхрану и улазнице у музеје, жичаре, базене и слично.
Све остало што није наведено.

Цијена: 600 еура /1170,оо КМ

Пријаве до 01.01.2021.године, с тим да се по пријави уплаћује износ
од 500,оо КМ , те се укупан износ моће уплаћивати у мјесечним ратама до
15.02.2021. године.
У СЛУЧАЈУ ОТКАЗИВАЊА ОД СТРАНЕ САВЕЗА САВ НОВАЦ СЕ ВРАЋА.
Уплата ( најмање 500 КМ) до 15.01.2021. се може пренијети другој особи.
Nакон тога се закључује списак путника. Уплатa вам тада пропада
(купљене су авио карте на ваше име), ако одустајете након тог датума.

План:
- После доручка окупљање и одлазак на планинарске туре.
- После вечере, договор за сутрашњи дан.
- Сваки дан је тако планиран да могу сви да иду без обзира
на физичку кондицију.
- Програм за сваки дан ће вође пута планирати претходно вече,
у зависности од метео података, тежине туре и осталих
параметара.
- Планиране су посете локалним градићима и обилазци
знаменитости. Останак најмање пет дана на Канарским отоцима,
што зависи од броја учесника и авио превоза.
- Долазак у Бањалуку на аеродром , одакле и полазимо.

ОПЦИОНО: Обилазака на плажу Де лас тереситас, парк Анага и Маска на
Тенерифи и Лас Палмаса на Гран Камарији и врха Пико де лас Нијевес.

УСЛОВИ:
-Успон није тежак, али минимум кондиције је неопходан,
-Да доставите тражене податке организаторима,
-Да сте члан савеза,
-Да имате усмено одобрење од вође пута,
-Да уплатите до 01.01.21 -500 КМ , а до 15.02.21.- 1.170 КМ.
Могућност кориштења администрације савеза за дописе - евентуалне
спонзоре (20% од уплате остаје савезу, остало вам се рачуна у уплату.)
Ово не вриједи за Владу РС и њене институције.
Вођа пута: Ненад Станишић, који одобрава и прима пријаве за
експедицију на : s.nenad63@gmail.com или 066/704-255.

Водичи: Игор Ђукић и Миломир Васић

